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Friisilän Omakotiyhdistyksen vuosiko-

kous 2019 
 

Friisilän Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 

pidetään keskiviikkona 20.3.2019 klo 18 Kui-

tinmäen koulun rakennus 1:n ruokasalissa 

(entinen Tähtiniityn koulu). Osoite on Friisin-

kalliontie 4. Kahvia, teetä ja pullaa on tarjolla, 

tervetuloa. 

 

Tilaisuuden alussa hallituksen jäsen Sanna-

mari Riekkinen kertoo uutisia Friisilästä, ku-

ten lähialueen kaavoituskohteista. Uudet 

asukkaat ovat erityisesti tervetulleita tutustu-

maan alueen kotiseutuyhdistyksen toimintaan.  

 

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle 

kuuluvat asiat, kuten menneen vuoden tilin-

päätös sekä alkaneen vuoden toimintasuunni-

telma ja budjetti.  

 

Omakotiyhdistyksen sääntöjä aiotaan päivit-

tää vastaamaan nykypäivää entistä paremmin. 

Sääntöluonnos on nähtävissä netissä osoit-

teessa:  

https://www.friisila.fi/uutiset.html?153436 

Säännöt pitää hyväksyä kahdessa peräkkäi-

sessä yhdistyksen kokouksessa, joista ensim-

mäinen on vuosikokous. Toinen kokous pide-

tään kevättalkoiden talkoomakkaran grillauk-

sen yhteydessä, jonka ajankohta ilmoitetaan 

Friisilän Uutisissa 2/2019. 

 

Kokouksessa on saatavilla myös koirankakka-

roskistarroja.

Frisanssin tiekunnan vuosikokous 2019 

 

Vuosikokous pidetään keskiviikkona 

27.3.2019 klo 18 samassa paikassa kuin oma-

kotiyhdistyksenkin vuosikokous eli Kuitin-

mäen koulun rakennus 1:ssä, Friisinkalliontie 

4. Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle 

kuuluvat asiat. Kahvia, teetä ja jotain purtavaa 

on tarjolla, tervetuloa. 

 

Koska Friisilän tiestö alkaa olla kaavan mu-

kaisessa kunnossa, tiekunta voitaneen lak-

kauttaa alkaneen tilikauden aikana. Kokouk-

sessa on tarkoitus valtuuttaa toimitsijamiehet 

valmistelemaan lakkautusta ja lisäksi päättää 

mm. jäljellä olevien varojen kohtalosta. 

 

Kuntojumpat 

 

Jumpissa on ollut mukavasti aktiivisuutta, 

mutta erityisesti seniorijumpassa on vielä ti-

laa. Loppukaudelle pääsee mukaan 40 eurolla. 

Seuraava kerta on to 14.3. klo 17:30. Tarkem-

mat tiedot osoitteessa https://www.frii-

sila.fi/uutiset.html?148524. Jumpat jatkuvat 

2.5. asti. Huom., kiirastorstaina 18.4. ei ole 

jumppaa. Jos rahatilanne sallii, voidaan sisä-

kauden jälkeen pitää vielä pari ulkovuoroa. 

 

HSY:n keräysautot 

 

käyvät Friisilän koululla torstaina 4.4.2019 

klo 20.20–20.50. Autot ottavat vastaan seu-

raavia: ongelmajäte kuten maalit, energian-

säästölamput yms. (paitsi ei kyllästetty puu, 

raketit, räjähteet eikä lääkkeet), sähkö- ja 

elektroniikkaromu sekä metalliromu. Tarkem-

mat tiedot https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/la-

jittelujakierratys/keraysautot 

 

Kirkkaita keväthankia toivotellen, 

Friisilän Omakotiyhdistys  

Antti Pietiläinen, puh. joht. 
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